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TETRA-autoradio

MT680 Plus

De MT680 Plus is de autoradio van Hytera voor 
TETRA-gebruikers uit alle sectoren.  
Hoge betrouwbaarheid, eenvoudige bedienbaar-
heid en robuustheid bij elke inzet kenmerken de 
MT680 Plus.



MT680 PLUS
TETRA-autoradio

Portofoon

Highlights 

Veelzijdige bedrijfsmodi 
Behalve de directe modus (DMO) en de bundelradiomodus (TMO) ondersteunt de 
MT680 Plus het gebruik als ETSI DMO-Gateway en als ETSI Typ-1A-DMO-repeater. 
Gebruikt men de MT680 Plus in één van deze nieuwe bedrijfsmodi, dan wordt het 
inzetbereik van de gekoppelde TETRA-gebruikers enorm vergroot.

Uitstekende audio-kwaliteit
De MT680 Plus bevat een audio-chip met geoptimaliseerde ruisonderdrukking. 
Gebruikers, die in luidruchtige omgevingen op duidelijke radio communicatie zijn 
aangewezen, profiteren van een geoptimaliseerde audio-kwaliteit, en de daaraan 
gekoppelde betere verstaanbaarheid.

Robuuste, duurzame constructie en eenvoudige bediening 
Het robuuste ontwerp van de MT680 Plus wordt bekroond door een groot TFT-LCD 
met 260.000 kleuren, welke de probleemloze toegang tot alle informatie, ook bij 
sterk zonlicht, mogelijk maakt. 
De gebruikersvriendelijke gebruikersinterface, de invoer via het toetsenbord en 
een krachtige 4-Watt-luidspreker zorgen voor een uitstekende bedienbaarheid 
en een hoge communicatiekwaliteit. Daarnaast kunt u de menustructuur van de 
gebruikersinterface aan uw individuele behoeften aanpassen en zo tot de voor u 
wezenlijke functies reduceren.

Buitengewone kwaliteit en flexibele installatie
Dankzij de hoge flexibiliteit kan de MT680 Plus praktisch overal geïnstalleerd wor-
den. U kunt de bedieningsknop indien nodig separaat daar installeren, waar de be-
dieningslementen gemakkelijke te bereiken zijn. De bedieningsknop is overeenkom-
stig IP67 tegen stof en water beschermd en werkt daarom ook in kritische situaties. 

Veelzijdige diensten en functies
De MT680 Plus ondersteunt alle spraak- en datadiensten van de TETRA-standaard. 
Dankzij de ingebouwde GPS-functie is te allen tijde een exacte lokalisatie mogelijk. 
De optionele encryptie en de registratiefunctie bieden verdere belangrijke voorde-
len. 

Directe en naadloze communicatie 
Dankzij het hoge 10-W-zendvermogen kunt u uw team-collega's ook over grote 
afstanden bereiken. De MT680 Plus biedt snelle toegang tot het TETRA-draadloze 
netwerk en de roaming-diensten. Daarnaast is het apparaat met de basisstations en 
anderen eindapparatuur van verschillende fabrikanten compatibel. 

De met * gemarkeerde features staan in de toekomstige versies van de MT680 Plus ter beschikking.  
Encryptie-eigenschappen zijn optioneel en vragen om een aparte toestelconfiguratie; onderhavig aan 
Duitse en Europese exportbepalingen. 



Functies 

Bedrijfsmodi 

 Bundelradiomodus (TMO): Communicatie via het TETRA-netwerk 

(Half-duplex en duplex-modus) 

 Directe modus (DMO): Directe communicatie tussen de apparaten 

zonder gebruik van het radionetwerk (half-duplex) 

 Gebruik als ETSI DMO-gateway

 Gebruik als ETSI type-1a-DMO-repeater

Spraakdiensten 

Groepsoproep

 Groepsoproep met gedefinieerde prioriteit (incl. verdringende  

prioriteit)

 Dynamic Group Number Assignment (DGNA)

 Bekendmakingsbericht (groep, TMO)

 Weergave van de spreker (Talking Party Identification, TPI)

 Late Entry

 Open Groepsoproep

 Groepsscan met prioriteiten

Afzonderlijke oproep 

 Afzonderlijke oproep half-duplex

 Afzonderlijke oproep Duplex (TMO)

 Afzonderlijke oproep met gedefinieerde prioriteit  

(ook verdringende prioriteit)

 Nummerweergave (CLIP)

Noodoproep 

 Noodoproep aan geselecteerde resp. voorgedefinieerde groep

 Noodoproep als afzonderlijke oproep

 Noodoproep als oproep in een telefoonnetwerk (PSTN/PABX)

 Noodoproepmicrofoon & cyclische wisseling van spreker bij 

noodoproep

 Stil alarm (TMO)

Oproepen in telefoonnetwerken (PSTN / PABX) (TMO)

 PSTN / PABX afzonderlijke oproep vol-duplex

 PSTN / PABX afzonderlijke oproep half-duplex

 DTMF

 Nummerweergave (CLIP)

Verdere oproepdiensten

 Callout 

 Gateway-oproep (DMO) / Repeater-oproep (DMO)

Veiligheids-services 

 Authentificatie (systeemzijdig en beide zijden)

 Versleuteling radio-interface (TEA1, TEA2 *, TEA3, TEA4)

 End-to-end encryptie (E2EE): door software (AES128 / AES256),  

door SIM-kaart, encryptie van spraak en SDS

 Toegangsbeveiliging met PIN- / PUK-code

 TETRA-veiligheidsklasse 1, 2, 3:  onversleuteld, statische encryptie 

(SCK), dynamische encryptie (CCK/DCK)

 Statische encryptie in DMO-bedrijf (SCK)

 Sleuteltoekenning via radio-interface (OTAR)

 Activatie / de-activatie via radio-interface (Enable / Disable)

 Omgevingscontrole (Ambience Listening)

Veiligheidsfuncties voor de gebruiker 

 Noodoproeptoets

 Oproepblokkering 

 Configuratiebeveiliging / Configuratie-password

 Programmeerbare toetsenblokkering (individuele toetsen kunnen 

van de blokkering worden uitgezonderd)

 Apparaat met extra beveiligingsopties (Lone Worker)

 Uitschakelen van de transmitter (TXI)

Functies van de gebruikersinterface

 16 programmeerbare knoppen voor directe toegang tot afzonderlij-

ke functies 

 Gebruikersprofielen*

 Multifunctionele groepskeuzeschakelaar en volumeregelaar 

 4-zijdige navigatietoets 

 Oproepprotocol: gemiste / aangenomen oproepen, gekozen num-

mers

 Flexibel kiezen (bijv. direct kiezen, nummerherhaling, zoeken in lijst etc.) 

 Externe handmicrofoon (standaard) of tafelmicrofoon (optioneel)

 Instelbare displayhelderheid & screensaver

 Al vele talen beschikbare, installatie van meerdere te selecteren 

talen op portofoon 

 Lokalisatie volgens ETSI LIP- of NMEA-protocol 

  Volledig geïntegreerde GPS/GLONASS/Beidou-ontvanger 

  Indicatie van de richting en positie van de andere deelnemers        

     aan telefoongesprek 

  Overdracht van de positie-informatie (TMO) bij noodoproep 

  Snelheidsalarm

 PEI-interface (AT-commando's)

 Tijdsynchronisatie via GPS / SAT, radionetwerk of lokale tijd

 Automatische wisseling van radiocellen zonder afbreken van het 

gesprek (Handover)

 Programmering van meerdere selecteerbare netwerkidentificaties 

mogelijk (TMO, DMO)

 Programmering van verschillende selecteerbare gateways 

PSTN / PABX

 Aanpasbare alarmtonen

 Radio User Assignment (RUA)

 Ontstekingsherkenning

 Programmering via de radio-interface (OTAP)

Data-/ berichtendiensten 

 Dienst voor korte berichten (SDS) – Typen 1, 2, 3, 4 alsmede TL 

 Meervoudige dienst voor korte berichten (Long SDS) en dienst voor 

korte berichten voor directe weergave (Flash SDS)

 Statusmeldung / tekstbericht

 Dienst voor korte berichten- en statusberichten via DMO-gateway

 Zenden en ontvangen van berichten tijdens een oproep

 Melding over nieuwe berichten tijdens een oproep

 Pakketgegevensdienst (Packet Data, Single-slot, Multi-slot)

 Via kabel overgedragen data (Circuit Mode Data)

 Java™-Platform MIDP 2.0, WAP
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Radio-eigenschappen

Frequentiebereiken 380 – 430 MHz
350 – 400 MHz* / 410 – 470 MHz* / 
806 – 870 MHz*

Kanaalraster 25 kHz

Zendvermogen maximaal 10 W (instelbaar)

Receiver-Klasse ETSI EN 392-2/396-2 Klasse A

Statische Rx-gevoeligheid - 112 dBm (Norm - 116 dBm)

Dynamische Rx-gevoeligheid - 103 dBm (Norm - 105 dBm)

GPS-data

GPS-antenne externe antenne

Gevoeligheid - 154 dBm

De met * gemarkeerde features staan in de toekomstige versies van de MT680 
Plus ter beschikking.  

Alle technische gegevens werden overeenkomstig de betreffende standaarden 
getest. Vanwege de continue doorontwikkeling zijn wijzigingen voorbehou-
den. 

De hierna getoonde weergaven zijn slechts bedoeld als referentie.  
De producten zelf kunnen van deze weergaven afwijken.

Algemene gegevens

Afmetingen (H × B × D)
(met frontplaat)

70 × 184 × 201 mm

Gewicht (met frontplaat) 1,9 kg

Bedrijfsspanning 10,8 – 15,6 V (Norm 13,2 V)

Oproepgroepen aantal – TMO 3000

Oproepgroepen aantal – DMO 2000

Telefoonboek 1000 entries

Groepslijsten – TMO
(Gebruik voor scannen,  
Scan-lijsten)

200 (200 groepenper lijst)

Groepslijsten – DMO 50 (200 groepen per lijst)

Aantal korte berichten (dienst voor 
korte berichten)
(Ingang, uitgang, concepten)

400 / 50 / 50

Aantal statusberichten 200

LCD 320 × 240 pixels, 260.000 kleuren

Vermogen audio-uitgang 4 W (intern), 10 W (extern, optioneel)

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuurbereik - 25 °C tot + 65 °C

Temperatuurbereik magazijn - 40 °C tot + 85 °C

Relatieve luchtvochtigheid ETS 300 019 (95 %)

Bescherming tegen stof en vocht IP54 (radio-eenheid);  
IP67 (bedieningseenheid)
IEC60529 of GB-4208-93

Stoot- en trillingsbestendigheid MIL-STD-810 F / G

Technische gegevens

Standaard leveringsomvang

Handmicrofoon 
SM16A1

Voedingskabel 
PWC10

Handmicrofoon-
houder 

Vlakke zekering 
POA08

Montagebeugel 
BRK11

Optionele accessoires (selectie)

Tafelmicrofoon 
SM10A1

Externe luidspreker 
SM09D1

GPS-antenne 
GPS04

Programmeerkabel 
PC35

Datakabel (USB naar 
serieel) PC39

Externe voeding 
PS22002


